
Zarzadzcnic Nr 43/2019

Wojta Gminy Ostrowek

/dn ia31 ipca2019r .

w sprawic oglos/cnia konkursu na stanowisko

dyrcktora Szkoly Podstawowej im. rotmistr/a Witolda Pileckiego w Ostrowku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy 7. dnia 8 marea 1990 r. o samor/adzie

gminnym (D/,. U z 2019 r. po/,. 506), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oswiatowe (Dz. U. z 2018 r. po/. 996, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669,

2245, z 2019 r. poz. 534, 730, 761) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji

Narodowej /. dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na slanowisko

dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, publicznej szkoty

ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (O/,. U.

z 2017 r. po/.. 1587) zarzadzam, co nast^pujc:

§ 1. Ogtaszam konkurs na slanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. rotmistrza

Witolda Piteckiego w Ostrowku.

§ 2. Oglos/cnic o konkursic na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im.

rotmistrza Wilolda Pileekiego w Ostrowku stanowi zalac/nik do niniejs/cgo /ar/ad/enia.

§ 3. Zarzad/enie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu na stronie

Hiuletynu Informacji Public/nej C5miny Ostrowek, na tabliey ogloszen Urzedu oraz na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oswiaty w Lodzi.

Turek



Zakfcznik nr 1
do xarzadzenia Nr 43/2019
Wojta Gminy Ostrmvek
z d n i a 3 I i p c a 2 0 i y r .

OCI.OSZENTE O KONKURSIE

Wojt Gminy Ostrowek

ogias/a konkurs na stanowisko

dyrcktora Szkoly Podstawowcj ini. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku

Ostrowek 95, 98-311 Ostrowek

Organ prowadzacy szkole: C i m i n a Ostrowek, Ostrowek 1 15. 98-31 1 Ostrowek

I. Do konkursu moze przystapic osoba, ktora spelnia wymagania okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiadac osoba zajmujaca slanowisko dyrektora oraz

innc stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowcj oraz publicznej placowce (Dz. U.

/.2017 r.,poz. 1597)tj . :

1. Nauc/yciel mianowany lub dyplomowany, ktory spclnia huvnic nast^pujijec

wymagania:

1) posiada wyksztalcenie wyzsze i tytut zawodowy magistcr. magistcr in/ynicr lub

rownorzedny, ora/ przygotowanie pedagogiezne i kvval i l ' ikacje do zajmowania

stanowiska nauezyciela w danej szkole lub posiada wyksztalcenie wyzsze i tytul

zawodowy lieencjat, inzynicr lub rownorzedny, oraz przygotowanie pedagogiezne

i kwalifikaeje do zajmowania stanowiska nauezyciela w dancj szkole;

2) ukonczyl studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiat^ prowadzony zgodnie z przepisaini

w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pi^ciolelni staz praey pedagogiczncj na stanowisku

nauezyciela lub picciolelni staz pracy dydaktycznej na stanowisku nauc/.ycicla

akademickiego;

4) u/yskal:

a) eo najmniej dobra oeen^ pracy w okresie ostatnich pieciu lal pracy lub

b) pozytywn^ occnt^ dorobku /awodowego w okrcsic ostatniego roku albo



c) w przypadku nauczycicla akademickiego - pozytywna ocene praey w okresie

oslalnieh cztereeh lat pracy w szkole wyzszej

- pr/.cd przystapieniem do konkursu na stanowisko dyrcktora;

5) spclnia warunki zdrowotnc niezbednc do wykonywania pracy na stanowisku

kicrowniczym;

6) ma pehia^ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;

7) nie byl prawomocnie ukarany kara^ dyscyplinarna, o ktorej mowa w art. 76 ust . 1

ustawy z dnia 26 stye/nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967

/, pozn. zm.) - dolyczy nauezyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego -

kara^ dyscyplinarna^ o ktorej mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

- Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z po/n zm.)

oraz nie toczy sie^ przcciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;

8) nie byl skazany prawomoenym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne

przestepstwo skarbowe;

9) nie toczy sit? przcciwko niemu postepowanie o przestepstwo scigane z oskarzcnia

publicznego;

10) nie byl karany zakazem petnienia funkcji zwiazanych z dysponowaniem srodkami

publicznymi, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004

r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publieznych (Dz. U.

z 2 0 1 8 r . poz. 1458 z pozn. zm.);

1 1 ) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jezyka polskiego poswiadc/on^

na zasadach okreslonych w ustawie / dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim

(Dz. U . z 2018 r. poz. 931).

2. Osoba nieb^di|ca nauczycielem, ktora spelnia l:uvnk nastepujace wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, ze wymog ten nie dotyczy obywatcli panstw

czkmkowskich Unii nuropejskiej, panstw czlonkowskich Huropejskicgo

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europcjskim Obszarze

Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wyksztateenie wyzsze i tylul zawodowy magister, magisler inzynier lub

rownorzedny;

3) posiada co najmnicj piecioletni staz pracy, w tym eo najmnicj dwuletni slaz pracy

na stanowisku kierowniczym;



4) nie toczy sie przeciwko nicj postepowanie o przestepslwo scigane z oskarzenia

publicznego lub poslepowanie dyscyplinarnc:

5) ukoric7.yta studia wyzsze lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oswiata. prowadzony zgodnic z. przepisami

w sprawie placowek doskonalcnia nauczycicli;

6) spelnia warunki zdrowotnc niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

7) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych;

8) nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslnc

przestepstwo skarbowe;

9) nie byl karany zakazem pelnienia f u n k c j i zwiay.anych z dysponowaniem srodkami

pubiicznymi. o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 uslawy z dnia 17 grudnia 2004

r. o odpowicdzialnosci 7,a naruszenie dyscypliny fmansow publicznych (D/.. {'..

7. 2018 r. poz. 1458 z pozn. /m.):

10) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomosc jezyka polskiego poswiadczona

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim

(Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z pozn. zm.).

II. Oferty osob pr/,ystvpuji|cych do konkursu powinny /awierac:

1. Uzasadnienic przystapicnia do konkursu wraz z koncepcja llmkcjonowania

i rozwoju publicznej s/koty podstawowej.

2. Zyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajq-cy w szczegolnosci

inlbrmacje o:

• stazu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

• stazu pracy dydaklycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

• stazu pracy, w tym stazu pracy na stanowisku kierowniczym

w przypadku osoby niebedaeej nauczycielem.

3. Oswiadcz.cnic zawierajace nast^pujace done osobowc kandydata:

• imie (imiona) i nazwisko,

• date i miejsce urodzenia,

• obywatelstwo,

• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).



4. Poswiadczone przez kandydata za zgodnosc /. oryginalem kopic dokumenlow

potwierdzajacych posiadanie wymagancgo stazu pracy, o ktorym mowa w pkt 2:

swiadcctw pracy, /.aswiade/cri o zatrudnieniu lub innych dokumentow

potwierdzajacych okres zatrudnienia,

5. Poswiadc/onc przez kandydata za zgodnosc /. oryginalem kopic dokumentow

potwierdzaja.ce posiadanie wymaganego wyksztatcenia, w tym dyplomu

ukoticzcnia studiow wyzszych lub swiadeclwa ukoric/.cniu studiow

podyplomowych /.. xakresu /arza_d/ania albo swiadectwa ukonczenia kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarz^dzania oswiat^.

6. Poswiadczoiie} przcz kandydata za z.godnosc z oryginalem kopic dokumentu

potwierdzajacego znajomosc jezyka polskiego, o ktorym mowa w ustawic / dnia 7

pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z po/,n. /m.) -

w przypadku cudzoziemca.

7. Poswiadczonq przez kandydata za zgodnosc /, oryginalem kopie zaswiadczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym.

8. Oswiadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy sic postepowanie

o przcst^pstwo scigane z oskarzenia publiczncgo lub post9powanie dyscyplinarnc.

9. Oswiadczenie, ze kandydat nie byi skazany prawomocnym wyrokicm x,a umyslnc

przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe.

10. Oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany zakazcm pclnienia funkcji zvviazanych

z dysponowanicm srodkami public/nymi, o ktorym mowa w art. 31 usl. 1 pkt 4

uslawy /. dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny

fmansow publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z pozn. zm.).

1 1. Oswiadczenie o dopelnicniu obowiazku, o ktorym mowa w art. 7 usl. 1 i 3a uslawy

/, dnia 18 pazdziernika 2006 r. o u jawnian iu infbrmacj i o dokumentach organow

bezpieczenstwa pahstwa z lat 1944-1990 oraz tresci lyeh dokumentow (I)/. U.

z2019 poz. 430) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia

1972r.

12. Poswiadczona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem kopie aklu nadania

stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowancgo w pr/ypadku

nauczyciela,



13. Poswiadczona przez kandydata za zgodnosc /. oryginatem kopit; karty occny lub

ocent? dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela

akademickiego.

14. Oswiadczenie, ze kandydat nie by\c ukarany karq dyscyplinarna,

o ktorcj mowa w an. 76 usl. 1 ustawy /, dnia 26 slycznia 1982 r. -- Karla

nauc/ycie la (D/.. U. / 2018 r. poz. 967 z poxn. /in.) lub art. 276 ust. 1 ustawy

/ dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwic wyzszym i naucc (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1668 z pozn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akadcmickicgo.

15. Oswiadczcnic, ze kandydat ma peina. zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysla

z pemi praw publicznych.

16. Oswiadczenie o zapoznaniu si$ z klauzul^ informacyjna stanowiac^ zatacznik do

ogloszenia.

Na /adanic organu prowadzaeego pubiiczna szkote, kandydat jest obowi^zany

przedstawic oryginaty powyzszych dokumentow.

Wszystkie sporz^dzone osobiscie przez kandydata dokumenty powinny bye przez

niego wlasnorecznie podpisanc. a w przypadku kopii posiadac podpisan^ przez kandydata

klau/ulc: .,stwierdzam zgodnosc z oryginalem" vvraz z data skladania oswiadczenia.

I I I . SUladanic oi'ert:

1. Ofcrty nalezy skladac w zamkni^tych kopertach z podanym adrcsem /wrolnym

i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem: ^JConkurs na stanowisko dyrektora

Szkoly Podstawowej im, rotmistrza Wiiolda Pileckiego w Ostrowku" w sekretariacie

Urzedu Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek do dnia 22 lipca 2019r.

dogodz. 15.00.

2. Dopuszcza sit^ mozliwosc skladania otert w postaci elektronicznej, przy ezym oferta

laka powinna bye opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawicrac elektroniczne kopie

dokumentow wymaganych jako zataczniki do oferty.

3. Oterty zlozone po terminie nie bed^ rozpatrywane.

4. IConkurs przcprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wqjta Gminy Ostrowek.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaei zostan^

powiadomieni indywidualnie.

6. Szez.egolowc informaeje dotyczace konkursu bedq udzielane \ Urzedzie Gminy

w Ostrowku- lei. 43 8415026.

Ryszard Turek



/,alac/.nik do oglu>/L' i ) i ; i - k l m i / u l a i n t o n i i ; i c \ j n . i

Klau/ula informacyjna dotycza.ca przetwarzania danych osobowych w konkursie
na stanowisko dyrcktora S/koly Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pilcckicgo

w Ostrowku, dla ktorcj organum prowadzqcym jest < . m i n a Ostrmvek

Na podstawic art. 1.3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( I M v ) 20)6/679 /,
dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiaxku /. przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takieh danych oraz uchylen ia
dyreklywy 95/46/WH (ogolnc rozporzad/enie o ochronie danych) ( I ) / . U. UH. 1,. /. 2016 r. Mr
119. sir. 1 xc /.m.) informujem):

1. Adrninistratorem Pani/Pana danych osobowych /awarlych w dokumentach
apl ikacyjnych zlozonych w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku jest Gmina Ostrowek reprezenlowana
przez Wqjta Gminy Ostrowek z siedziba w Ostrowku 95. 98-311 Ostrowek. tel.
43 841 5026.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Gale/a. / ktora mo/na
kontaktowac sic pod adresem e-mail: iodo@poczta.fm lub tel. 4.3 841 50 26 wew. 128.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawic art. 0 usl. 1 l i t . c) RODO.
xgodnie z przcpisami prawa, ktorc okresla ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oswiatowc (t.j . I)/. U. /. 2018 r. poz. 996 z pozn. /.m.), rozpor/qd/.cnic Ministra
Hdukucj i Narodowcj z dnia 11 sicrpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego pr/eds/kola. public/.nej s/koly podstawowej,
public/nej s/.koly ponadpodstawowej lub publicznej placouki or a/ trybu praey
komisji konkursowej (D/. U. z 2017 r. poz. 1587) w celu wylonienia w drodzc
konkursu kandydata na stanowisko dyrektora S/koly Podstawowej im. rolmist iva
Witolda Pileckiego w Ostrowku.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowyeh bcdzic komisja konkursowa powolana
pr/ez Wqjta Gminy Ostrowek.

5. Pani/Pana dane osobowe be^ przetwarzane przez okres niezbedny do rcalizaeji ce lu
pr/etwarzania oraz przc/ okres wynikajacy / przepisow w sprawie ins t rukcj i
kancelaryinej i zakresu dzialania archiwow zakladowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do trcsci swoich danyeh, prawo ieli sprostowania,
usunivcia lub ograi i ic /cnia przetwarzania oraz prawo do cofni^eia xgod> (w
dowolnym momcncic be/ wpKwu na zgodnosc / prawem przetwarzania). jc/.eli
przetwarzanie odbywa sic na podstawie /.gody. klorego dokonano na podstawic /gody
pr/cd j e j cothi^ciem.

7. Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prc/esa Ur/cdu Ochrony Danych
Osobowyeh gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osohowych
narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 /
dnia 27 kwietnia 2016 r.



X- Pani/Panu danc osohowc nic heda pr/.ckazywanc do paristwa Irxccicgo luh organi /acj i
micdxvnarodowcj. nic hcda przctxvarxane w sposoh /automatyzowany i nic beda
profilowanc.

9. Podanic przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogicm ustawowym a lakxc
\\arunkicm zawarcia umowy, w przypadku kandydata, ktory zostanic wybran\ procesic naboru. Jest Pani/Pan /obowia/ana/y do ich podania. Konsekwencja

nicpodania danych osobowych jest odrzucenie oterty aplikacyjnej.

Osniailc/t'nie

Oswiadczam, zc zapoznahim sic //apoxnafcm sic* z klau/ula informacyjna dotyc/uca
przetwarxania danych osobowych w konkursie na stanowisko dyrcktora Szkoly Podstawowej
im. rotmistrza Witolda Pilcckiego w Ostrowku.

(ptxlpis kand\d;i t ;0

nic\vlasci\vc skreslic


